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nr 1640, 1639, 1638, 1623, 1626, 1632, 1633 i 1669,
gdzie lekko si´ za∏amuje i biegnie w linii prostej do
punktu nr 2589. Opisana linia graniczna o d∏ugoÊci
oko∏o 460 m stanowi pó∏nocnà granic´ kompleksu
z dzia∏kà nr 361/1, stanowiàcà w∏asnoÊç Miasta, prze-
znaczonà w planie zagospodarowania równie˝ na cele
inwestycyjne.

W punkcie nr 2589 rozpoczyna si´ wschodnia gra-
nica kompleksu z drogà dojazdowà do terenów inwe-
stycyjnych usytuowanych w tym rejonie miasta, w tym
przedmiotowego kompleksu dzia∏ek, po∏o˝onà w sà-
siedztwie kolejki wàskotorowej. Od tego punktu grani-
ca biegnie na d∏ugoÊci oko∏o 140 m w kierunku po∏u-
dniowym poprzez punkty nr 2590, 2591, 2592 do punk-
tu nr 2593, gdzie si´ za∏amuje w kierunku zachodnim
i biegnie poprzez punkty nr 1664, 1661, 1654, 1713,
1714, 1715, 1716, 1717, 1718 i 1719 do punktu nr 124,
od którego rozpocz´to opis granic. Na ww. odcinku li-
nii granicznej, stanowiàcej po∏udniowà granic´ kom-
pleksu o d∏ugoÊci oko∏o 500 m, ww. kompleks dzia∏ek
graniczy z dzia∏kà nr 369 o tym samym przeznaczeniu
w planie zagospodarowania przestrzennego.

Podstrefa Radomsko

Kompleks I

Kompleks po∏o˝ony jest przy trasie Warszawa—
Katowice droga krajowa nr 1 (kierunek Katowice) —
obr´b geodezyjny numer 35 w Radomsku. Obiekt
znajduje si´ na kartach mapy sytuacyjno-wysokoÊcio-
wej w skali 1:1000 oznaczonych god∏ami: 132.433.242,
132.433.241, 132.433.243, 142.211.041 oraz na arku-
szach 1, 2, 3 mapy ewidencji gruntów miasta Radom-
ska.

Od pó∏nocy granica biegnie wzd∏u˝ drogi polnej
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1 i 302
w kierunku po∏udniowym, ∏àczàc nast´pujàce kolejne
punkty graniczne: 492, 5490, 5488, 5486, 5484, 1, 2, 3,
4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 58, 59, 60, 61, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
138, 139, 178, 179, 270, 271, 272, 329, 330, 405, 456,

481, 482, 534, 588, 639, 343, 690, 777, 825, 872, 917,
963, 962, 1024, 1067, 4a. W punkcie 4a granica za∏amu-
je si´ w kierunku wschodnim i biegnie wzd∏u˝ drogi po-
lnej do punktu 5a. Granica biegnie rolà i nie posiada
elementów charakterystycznych. Graniczna droga
oznaczona jest w ewidencji gruntów numerem 125 ob-
r´b geodezyjny numer 35. Nast´pnie granica w punk-
cie 5a zmienia kierunek na pó∏nocny i biegnàc wzd∏u˝
drogi krajowej nr 1 kieruje si´ do punktu 1a. Tu za∏amu-
je si´ nieznacznie w kierunku zachodnim i biegnie do
punktu 2a przez punkty 14a i 15a. W punkcie 2a grani-
ca kieruje si´ na pó∏noc i biegnie do punktu 3a. Stàd li-
nià prostà zmierza do punktu 10a i ∏àczàc punkty 100,
11a biegnie wzd∏u˝ drogi krajowej nr 1 do punk-
tu 13a, gdzie za∏amuje si´ do punktu 492, od którego
rozpocz´to opis. Granice nie sà urzàdzone i nie posia-
dajà trwa∏ych elementów mogàcych pos∏u˝yç do ich
opisania. Ww. punkty sà punktami granicznymi opera-
tu ewidencji gruntów.

Kompleks II

Kompleks po∏o˝ony jest przy trasie Warszawa — Ka-
towice droga krajowa nr 1 (kierunek Warszawa) — obr´b
geodezyjny nr 36 w Radomsku, dzia∏ka numer 1 o po-
wierzchni 8,8267ha. Obiekt znajduje si´ na kartach mapy
sytuacyjno-wysokoÊciowej w skali 1:1000 oznaczonych
god∏ami 132.433.242, 132.433.243, 142.211.041.

Od pó∏nocy granica biegnie wzd∏u˝ drogi polnej ∏à-
czàc kolejno nast´pujàce punkty graniczne: 500, 501,
502, 503, 7436. Nast´pnie granica zmienia kierunek na
po∏udniowy i biegnie do punktu numer 7427. Od punk-
tu 7427 granica biegnie w kierunku zachodnim do
punktu oznaczonego w danych geodezyjnych nume-
rem 534. Nast´pnie za∏amuje si´ i biegnie wzd∏u˝ dro-
gi krajowej numer 1 do punktu numer 500, ∏àczàc ko-
lejno nast´pujàce punkty: 7224, 3080, 7223, 3081, 7222,
1934, 7221, 1933, 1932, 1930, 7220, 1909, 7219, 1928,
1927 i 1926. 

Ww. punkty sà punktami granicznymi ewidencji
gruntów. Granice nie sà trwale urzàdzone.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 sierpnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu. 

Na podstawie art. 4 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekono-
micznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i z 2000 r. Nr 117, poz. 1228) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
5 wrzeÊnia 1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej
strefy ekonomicznej w Mielcu (Dz. U. Nr 107,
poz. 526, z 1997 r. Nr 120, poz. 757 i Nr 135, poz. 914
oraz z 2001 r. Nr 30, poz. 333) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:
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1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stref´ ustanawia si´ na gruntach o powierzch-

ni 749,2171 ha po∏o˝onych na terenie miasta
Mielec, miasta Che∏m, miasta Gorlice oraz mia-
sta D´bica.”;

2) szczegó∏owy opis granic i terenu specjalnej strefy
ekonomicznej w Mielcu, stanowiàcy za∏àcznik nr 1
do rozporzàdzenia, otrzymuje brzmienie okreÊlone
w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia. 

§ 2. 1. Prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej okre-
Êlonej w zezwoleniu lub ponoszenie wydatków inwe-
stycyjnych — na obszarze, o który na podstawie niniej-
szego rozporzàdzenia zosta∏ powi´kszony teren strefy,
nie stanowi podstawy do zwi´kszenia wielkoÊci  pomo-
cy publicznej w stosunku do wielkoÊci tej pomocy

otrzymywanej z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci go-
spodarczej lub ponoszenia wydatków inwestycyjnych
na dotychczasowym terenie strefy.

2. Ustalajàc wielkoÊç dochodu zwolnionego od po-
datku dochodowego dla przedsi´biorców, którzy uzy-
skali zezwolenie przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejsze-
go rozporzàdzenia, nie wlicza si´ dochodu osiàgni´te-
go z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na
obszarze, o który na podstawie niniejszego rozporzà-
dzenia zosta∏ powi´kszony teren strefy.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 21 sierpnia 2001 r.
(poz. 1174)

SZCZEGÓ¸OWY OPIS GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC

Teren miasta MIELEC

Obr´b Mielec — Przemys∏owy

Poczàwszy od pkt nr 1 zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 141/1 granica ob-
szaru specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) biegnie
w kierunku zachodnim przez g∏ównà bram´ wjazdowà
i dalej wzd∏u˝ ogrodzenia terenu przemys∏owego b´-
dàcego jednoczeÊnie po∏udniowymi granicami dzia∏ek
150/5, 171/7, 171/2, 171/6, 171/8, 172/6, 189/9, 188/9 do
pkt 2 zlokalizowanego w po∏udniowo-zachodnim na-
ro˝niku dzia∏ki 188/9 i dalej biegnie wzd∏u˝ po∏udnio-
wych granic dzia∏ek o numerach 180/5, 180/3 i przeci-
najàc tory bocznicy kolejowej do Elektrociep∏owni do-
chodzi wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki 184 do pkt
nr 3 zlokalizowanego w po∏udniowo-zachodnim naro˝-
niku dzia∏ki 184. Od pkt nr 3 granica biegnie w kierun-
ku pó∏nocnym zachodnià granicà dzia∏ki nr 184 b´dàcà
jednoczeÊnie granicà terenu przemys∏owego i docho-
dzi do pkt 4 zlokalizowanego w pó∏nocno-zachodnim
naro˝niku dzia∏ki 184. Od pkt 4 granica przecina tor
bocznicy kolejowej do Elektrociep∏owni i biegnie dalej
w kierunku pó∏nocnym zachodnià granicà dzia∏ki 203/6,
b´dàcà jednoczeÊnie granicà terenu przemys∏owego,
a nast´pnie przecina tor bocznicy kolejowej do H7 i da-
lej biegnie zachodnià granicà dzia∏ki nr 203/5, przecina
tor bocznicy na teren przemys∏owy i dalej biegnàc za-
chodnià granicà dzia∏ki 203/4, stanowiàcà jednoczeÊnie
granice terenu przemys∏owego, dochodzi do pkt 5 zlo-
kalizowanego w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏-
ki 203/4. Od pkt nr 5 granica skr´ca w kierunku pó∏noc-
no-zachodnim wzd∏u˝ ogrodzenia terenu przemys∏o-
wego b´dàcego jednoczeÊnie po∏udniowo-zachodnià
granicà dzia∏ki 196 do pkt nr 6 zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 196. Od pkt nr 6
granica biegnie w kierunku zachodnim wzd∏u˝ ogro-
dzenia po∏udniowymi granicami dzia∏ek 34/7, 32/2,
32/1, 31, 28 do pkt nr 7 i dalej granicà dzia∏ki nr 29 przez

punkty o numerach od 8 do 12. Od pkt nr 12 granica
biegnie w kierunku pó∏nocno-zachodnim wzd∏u˝ ogro-
dzenia b´dàcego jednoczeÊnie granicà terenu lotniska,
po∏udniowà granicà dzia∏ki 28 do pkt 13. Od pkt nr 13
w naro˝niku ogrodzenia lotniska przy ul. Kosmonau-
tów, b´dàcego jednoczeÊnie po∏udniowo-zachodnim
naro˝nikiem dzia∏ki 26/2, granica skr´ca w kierunku
pó∏nocnym do pkt nr 14 stanowiàcego punkt graniczny
miasta Mielca i wsi Chorzelów w gminie Mielec. Od pkt
nr 14 granica obszaru SSE biegnie wzd∏u˝ ogrodzenia
lotniska b´dàcego jednoczeÊnie granicà miasta Mielca
i wsi Chorzelów w gminie Mielec granicami dzia∏ek
26/1, 30, 22, 12/4 przez punkty o numerach 15, 16, 17,
18, 19 do punktu nr 20 stanowiàcego punkt graniczny
wsi Chorzelów w gminie Mielec ze wsià ¸awnica
w gminie Tuszów Narodowy i miasta Mielca. Od pkt nr
20 granica biegnie w kierunku wschodnim wzd∏u˝
ogrodzenia lotniska b´dàcego jednoczeÊnie granicà
miasta Mielca i wsi ̧ awnica w gminie Tuszów Narodo-
wy, pó∏nocnà granicà dzia∏ki 12/4 do punktu nr 21 i da-
lej w kierunku po∏udniowym do punktu o numerze 22.
Od pkt nr 22 granica biegnie w kierunku wschodnim
wzd∏u˝ ogrodzenia lotniska pó∏nocnà granicà dzia∏ki 6
i dalej przez punkty o numerach od 23 do 25, który sta-
nowi punkt graniczny wsi ¸awnica w gminie Tuszów
Narodowy ze wsià TrzeÊƒ w gminie Mielec i miasta
Mielca. Od pkt nr 25 granica biegnie w kierunku
wschodnim wzd∏u˝ ogrodzenia lotniska b´dàcego jed-
noczeÊnie granicà miasta Mielca i wsi TrzeÊƒ w gminie
Mielec, pó∏nocnà granicà dzia∏ki 6 i dochodzi do pkt nr
26 stanowiàcego punkt graniczny wsi TrzeÊƒ w gminie
Mielec i miasta Mielca. Od pkt nr 26 granica biegnie
w kierunku wschodnim wzd∏u˝ ogrodzenia b´dàcego
jednoczeÊnie granicà terenu lotniska pó∏nocnà granicà
dzia∏ki 6 do pkt nr 27 stanowiàcego pó∏nocno-wschod-
ni naro˝nik terenu lotniska b´dàcego jednoczeÊnie pó∏-
nocno-wschodnim naro˝nikiem dzia∏ki 6. Od pkt nr 27
granica skr´ca w kierunku po∏udniowym i biegnie
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wzd∏u˝ ogrodzenia lotniska b´dàcego jednoczeÊnie
granicà terenu lotniska i wschodnià granicà dzia∏ki 6 do
pkt nr 28 stanowiàcego punkt graniczny dzia∏ki nr 4
i dalej przez punkty o numerach od 29 do 35 wzd∏u˝
granic dzia∏ek 3 i 4. Od pkt nr 35 stanowiàcego po∏u-
dniowo-wschodni naro˝nik dzia∏ki nr 6 granica obsza-
ru SSE biegnie wzd∏u˝ ogrodzenia lotniska po∏udniowà
granicà dzia∏ki przez punkty o numerach 36 do 40. Od
pkt nr 40 granica biegnie wzd∏u˝ zachodnich granic
dzia∏ek nr 45, 44, 73/2 do pkt nr 41 i dalej wzd∏u˝ po∏u-
dniowej granicy dzia∏ki nr 73/2 do pkt nr 42. Od pkt
nr 42 granica biegnie w kierunku pó∏nocnym wzd∏u˝
wschodniej granicy dzia∏ki nr 44 do pkt nr 43 po∏o˝one-
go w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 46. Od
pkt nr 43 granica SSE biegnie w kierunku po∏udnio-
wym wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki nr 46 b´dàcej
jednoczeÊnie granicà drogi do bazy KPRD, do pkt nr 44
i dalej po∏udniowà granicà dzia∏ki nr 46 do pkt nr 45. Od
pkt nr 45 granica biegnie wzd∏u˝ ul. Wojska Polskiego
granicami dzia∏ek 77, 78, 80 b´dàcymi jednoczeÊnie
granicà terenu przemys∏owego przez punkty o nume-
rach 46 do 50. Od pkt nr 50 granica biegnie w kierunku
po∏udniowym wzd∏u˝ ogrodzenia wschodnià granicà
dzia∏ki 94 do pkt nr 51 b´dàcego po∏udniowo-wschod-
nim naro˝nikiem dzia∏ki 94. Od pkt nr 51 granica skr´-
ca w kierunku zachodnim i biegnie wzd∏u˝ ogrodzenia
b´dàcego jednoczeÊnie granicà terenu przemys∏owe-
go po∏udniowymi granicami dzia∏ek 94, 82/2, 82/1, 102,
136/1, 137/5, 137/2, 140, 141/2, 141/3, 141/1 i dochodzi
do pkt 1 zlokalizowanego w po∏udniowo-zachodnim
naro˝niku dzia∏ki 141/1, od którego opis rozpocz´to.

Poczàwszy od pkt nr 52 zlokalizowanego w Êrodku
istniejàcej bramy wjazdowej do Elektrociep∏owni, le˝à-
cego jednoczeÊnie na pó∏nocnej granicy dzia∏ki 52, gra-
nica obszaru SSE biegnie w kierunku wschodnim
wzd∏u˝ Êciany budynku portierni i dalej wzd∏u˝ ogro-
dzenia Elektrociep∏owni od ul. Wojska Polskiego pó∏-
nocnà granicà dzia∏ki 52 do pkt nr 53 zlokalizowanego
w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku ogrodzenia Elektro-
ciep∏owni i dzia∏ki nr 52 i dalej pó∏nocnà granicà dzia∏ki
nr 51 do pkt nr 54 zlokalizowanego w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 51. Od pkt nr 54 grani-
ca biegnie w kierunku po∏udniowym wzd∏u˝ wschod-
niej granicy dzia∏ki nr 51 do pkt nr 55 zlokalizowanego
w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 51 i da-
lej w kierunku zachodnim wzd∏u˝ po∏udniowej granicy
dzia∏ki 51 do pkt nr 56 zlokalizowanego w po∏udniowo-
-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 51 b´dàcego jednocze-
Ênie po∏udniowo-wschodnim naro˝nikiem ogrodzenia
Elektrociep∏owni. Od pkt nr 56 granica obszaru SSE bie-
gnie w kierunku zachodnim wzd∏u˝ ogrodzenia Elektro-
ciep∏owni stanowiàcego jednoczeÊnie po∏udniowà gra-
nic´ dzia∏ki nr 52 do pkt nr 57 zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 52 i ogrodzenia
Elektrociep∏owni. Od pkt nr 57 granica biegnie wzd∏u˝
ogrodzenia Elektrociep∏owni w kierunku pó∏nocnym za-
chodnià granicà dzia∏ki nr 52 do pkt nr 58 zlokalizowa-
nego w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 52
i ogrodzenia Elektrociep∏owni. Od pkt nr 58 granica bie-
gnie w kierunku wschodnim wzd∏u˝ ogrodzenia Elek-
trociep∏owni do pkt nr 52, od którego opis rozpocz´to.

Poczàwszy od pkt nr 59 zlokalizowanego w pó∏noc-
no-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 63 granica SSE bie-

gnie w kierunku po∏udniowym wzd∏u˝ granicy dzia∏ki
nr 63 przez punkty o numerach 60, 61, 62 stanowiàce
jednoczeÊnie punkty graniczne dzia∏ki nr 63 do pkt
nr 59, od którego opis rozpocz´to.

Poczàwszy od punktu nr 63 zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku ogrodzenia terenu po by-
∏ej bazie RPBP stanowiàcego jednoczeÊnie punkt na-
ro˝ny granicy dzia∏ki nr 69 granica SSE biegnie wzd∏u˝
ogrodzenia w kierunku wschodnim do pkt nr 64. Od pkt
nr 64 stanowiàcego pó∏nocno-wschodni naro˝nik
ogrodzenia i granicy dzia∏ki nr 69 granica skr´ca w kie-
runku po∏udniowym i biegnie wzd∏u˝ ogrodzenia
i wschodniej granicy dzia∏ki 69 do pkt nr 65 stanowià-
cego po∏udniowo-wschodni naro˝nik dzia∏ki 69. Od pkt
nr 65 granica biegnie w kierunku zachodnim przez
punkty o numerach 66, 67, 68, 69 stanowiàce jednocze-
Ênie po∏udniowà granic´ dzia∏ki nr 69 do pkt nr 70. Od
pkt nr 70 granica biegnie w kierunku pó∏nocnym
wzd∏u˝ ogrodzenia stanowiàcego jednoczeÊnie za-
chodnià granic´ dzia∏ki nr 69 do pkt nr 63, od którego
opis rozpocz´to.

Obr´b Mielec — MoÊciska 4

Poczàwszy od pkt nr 83 zlokalizowanego na po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 136 granica bie-
gnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim poprzez punkty
o numerach od 84 do 88. Punkty te stanowià lini´ wy-
w∏aszczeniowà pod poszerzenie rowu melioracyjnego
Potok. W pkt nr 88 granica skr´ca w kierunku wschod-
nim i biegnie poprzez pkt nr 89 do pkt nr 90 wzd∏u˝ pó∏-
nocnej kraw´dzi dzia∏ki 122. W pkt nr 90 granica skr´ca
na po∏udnie i biegnie linià ∏amanà poprzez punkty
o numerach 91, 92 do pkt nr 93. W terenie punkty te sta-
nowià zachodnià kraw´dê drogi rolnej — dzia∏ka 128 na
styku z dzia∏kami: 122, 123, 124, 125, 126/1, 126/2, 127,
129, 130, 131/1, 132, 133, 134, 135, 136. W pkt nr 93 po-
∏o˝onym na po∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki
136 granica skr´ca na zachód i biegnie po∏udniowà
granicà dzia∏ki 136 poprzez pkt nr 94 do pkt nr 83, od
którego opis rozpocz´to.

Poczàwszy od pkt nr 95 zlokalizowanego na po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 110 granica bie-
gnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim do pkt 96.
Punkty te stanowià lini´ wyw∏aszczeniowà pod posze-
rzenie rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 96 grani-
ca skr´ca w kierunku wschodnim i biegnie poprzez pkt
nr 97 do pkt nr 98 wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏-
ki 109. W pkt nr 98, który w terenie stanowi pó∏nocno-
-wschodni naro˝nik dzia∏ki 109, granica skr´ca na po-
∏udnie i biegnie do pkt nr 99. W terenie granica ta sta-
nowi zachodnià kraw´dê drogi polnej — dzia∏ka 72 na
styku z dzia∏kami: 109 i 110. W pkt nr 99, który w tere-
nie stanowi po∏udniowo-wschodni naro˝nik dzia∏ki
110, granica skr´ca na zachód i biegnie po∏udniowà
granicà dzia∏ki 110 do pkt nr 95, od którego opis roz-
pocz´to.

Poczàwszy od punktu nr 100 zlokalizowanego na
po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 102 granica
biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim poprzez
punkty 101, 102 do pkt nr 103. Punkty te stanowià lini´
wyw∏aszczeniowà pod poszerzenie rowu melioracyj-
nego Potok. W pkt nr 103 granica skr´ca w kierunku
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wschodnim i biegnie do pkt nr 104 wzd∏u˝ pó∏nocnej
granicy dzia∏ki nr 95. W pkt nr 104, który w terenie sta-
nowi pó∏nocno-wschodni naro˝nik dzia∏ki 95, granica
skr´ca na po∏udniowy zachód i biegnie do pkt 105.
W terenie granica ta stanowi zachodnià kraw´dê drogi
polnej — dzia∏ka 74 na styku z dzia∏kami: 95, 96, 97, 98,
99, 101 i 102. W pkt nr 105, który w terenie stanowi po-
∏udniowo-wschodni naro˝nik dzia∏ki 102, granica skr´-
ca na zachód i biegnie do pkt nr 100, od którego opis
rozpocz´to.

Poczàwszy od pkt nr 106 zlokalizowanego na po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 70/1 granica bie-
gnie w kierunku pó∏nocnym poprzez punkt nr 107 do
pkt 108. W terenie punkty te stanowià wschodni brzeg
rowu melioracyjnego ( dzia∏ka 71) na styku z dzia∏ka-
mi: 70/1 i 144/4. W pkt nr 108 granica skr´ca w kierun-
ku pó∏nocno-wschodnim i biegnie poprzez punkt nr
109 do pkt nr 110. W terenie punkty te stanowià pó∏-
nocno-wschodni brzeg rowu melioracyjnego — dzia∏-
ka 74 na styku z dzia∏kà 144/4. W pkt nr 110, który w te-
renie stanowi pó∏nocno-wschodni naro˝nik dzia∏ki 74
granica skr´ca na zachód i biegnie do pkt nr 111, któ-
ry w terenie stanowi pó∏nocno-zachodni skraj drogi
stanowiàcej dzia∏k´ 74. W pkt nr 111 granica skr´ca na
po∏udniowy-zachód i biegnie do pkt nr 112. W pkt
nr 112 granica skr´ca na zachód i biegnie do pkt nr 113
po∏udniowà granicà dzia∏ki 87. W pkt nr 113, który
w terenie stanowi po∏udniowo-zachodni naro˝nik
dzia∏ki 87, granica skr´ca na pó∏nocny wschód i bie-
gnie przez pkt nr 114 do pkt nr 115 granicà wyw∏asz-
czeniowà pod poszerzenie rowu melioracyjnego Po-
tok. W pkt nr 115, który le˝y u zbiegu granic dzia∏ek 75,
113 i 142 granica skr´ca na zachód do pkt nr 80. W pkt
80, który w terenie stanowi po∏udniowo-zachodnie na-
ro˝e dzia∏ki 69, granica skr´ca na pó∏nocny wschód
i biegnie przez pkt nr 79 do pkt nr 78 wzd∏u˝ granicy
ulicy Wojska Polskiego i rowu Potok. W pkt nr 78 gra-
nica skr´ca na po∏udnie i biegnie do pkt nr 116. W pkt
nr 116 granica skr´ca na wschód i biegnie do pkt
nr 117. W pkt nr 117 granica skr´ca na pó∏noc i biegnie
do pkt nr 118. W terenie punkty 78, 116, 117 i 118 sta-
nowià naro˝a przepustu drogowego ul. Wojska Pol-
skiego nad rowem Potok. W pkt nr 118 granica skr´ca
na wschód i biegnie do pkt 119 skrajem ul. Wojska Pol-
skiego. W pkt nr 119, który le˝y u zbiegu granic dzia∏ek
4, 27/18 i 13, granica skr´ca na pó∏nocny wschód i bie-
gnie linià ∏amanà przez punkty o numerach: 120, 121,
122, 123, 124, 125 do pkt nr 126. Linia ta stanowi gra-
nic´ rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 126 granica
skr´ca na wschód i biegnie wzd∏u˝ ogrodzenia lotniska
do pkt nr 39. W pkt nr 39, który le˝y u zbiegu granic
dzia∏ek 6/2, 5/1 i 27/2, granica skr´ca na pó∏nocny
wschód do pkt nr 127.

W pkt nr 127, który w terenie stanowi po∏udniowo-
-zachodnie naro˝e dzia∏ki 27/1, granica skr´ca na po∏u-
dniowy-wschód i biegnie do pkt nr 128. Linia ∏àczàca
punkty 127 i 128 stanowi granic´ dzia∏ki 27/1 (ul. Rud-
nik). W pkt nr 128 granica skr´ca na po∏udnie i biegnie
do pkt nr 129 wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ek 28
i 29. W pkt nr 129 granica skr´ca na zachód i biegnie
do pkt nr 130 pó∏nocnà granicà ulicy Wojska Polskie-
go (dzia∏ki 32/9, 32/8, 32/7, 32/6, 32/5, 32/4, 32/13).
W pkt nr 130 granica skr´ca na po∏udnie do pkt nr 131

przecinajàc ul. Wojska Polskiego. W pkt nr 131, który
le˝y u zbiegu granic dzia∏ek 32/12, 32/11 i 143/4, grani-
ca skr´ca na wschód i biegnie do pkt nr 132 po∏udnio-
wà granicà ulicy Wojska Polskiego. W pkt nr 132, któ-
ry w terenie stanowi pó∏nocno-wschodnie naro˝e
dzia∏ki 143/3, granica skr´ca na po∏udnie i biegnie
przez pkt 133 do pkt 134 wzd∏u˝ wschodniej granicy
dzia∏ek 143/3, 143/1, 39/1 i 144/1. W pkt nr 134 granica
skr´ca na pó∏nocny zachód i biegnie do pkt nr 135
wzd∏u˝ rowu melioracyjnego (dzia∏ka 65). W pkt
nr 135, który w terenie stanowi pó∏nocno-zachodnie
naro˝e ww. dzia∏ki 65, granica skr´ca na po∏udniowy
zachód i biegnie przez pkt nr 136 do pkt nr 137 wzd∏u˝
granicy dzia∏ek 144/2, 70/4, 70/2 i 70/1. W pkt nr 137
granica skr´ca na zachód i biegnie wzd∏u˝ po∏udnio-
wej granicy dzia∏ki 70/1 do pkt nr 106, od którego opis
rozpocz´to.

Poczàwszy od pkt nr 71 zlokalizowanego na pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 1 granica biegnie
w kierunku wschodnim wzd∏u˝ ogrodzenia lotniska do
pkt nr 138. W pkt nr 138, który le˝y na zbiegu granic
dzia∏ek 6/2, 4 i 3, granica skr´ca na po∏udniowy zachód
i biegnie wzd∏u˝ rowu Potok do pkt nr 139. W pkt
nr 139 granica skr´ca na zachód i biegnie linià ∏amanà
przez pkt o numerach 140, 141, 75 do pkt nr 74 wzd∏u˝
po∏udniowych granic dzia∏ek 3 i 2. W pkt nr 74 granica
skr´ca na pó∏noc i biegnie do pkt nr 73 wzd∏u˝ zachod-
niej granicy dzia∏ki 2. W pkt nr 73 granica skr´ca na po-
∏udniowy zachód i biegnie do pkt nr 72. W pkt nr 72
granica skr´ca na pó∏noc i biegnie wzd∏u˝ zachodniej
granicy dzia∏ki 1 do pkt nr 71, od którego opis rozpo-
cz´to.

Obr´b Mielec—Przemys∏owy

Poczàwszy od pkt nr 40 granica biegnie wzd∏u˝
ogrodzenia lotniska do pkt nr 71. W pkt nr 71 granica
skr´ca na po∏udnie i biegnie wzd∏u˝ wschodniej grani-
cy dzia∏ki nr 5 do pkt nr 72.

W pkt nr 72 granica skr´ca na pó∏nocny wschód
i biegnie do pkt nr 73. W pkt nr 73 granica skr´ca na
po∏udnie i biegnie do pkt nr 74 wzd∏u˝ wschodniej
granicy dzia∏ki 5. W pkt nr 74 granica skr´ca na
wschód i biegnie linià ∏amanà przez pkt o nume-
rach 75, 76 do pkt 77 po∏o˝onego na brzegu rowu Po-
tok. W pkt nr 77 granica skr´ca na po∏udnie i biegnie
przez pkt o numerach 78, 79, 80 do pkt nr 81 wzd∏u˝
zachodniego brzegu rowu Potok. W pkt nr 81 granica
skr´ca na zachód i biegnie do pkt nr 82. W pkt nr 82
granica skr´ca na pó∏noc i biegnie poprzez pkt o nu-
merach 47 i 46 do pkt nr 45 wzd∏u˝ zachodniej grani-
cy ulicy Wojska Polskiego. Od pkt nr 45 granica bie-
gnie poprzez pkt o numerach 44, 43, 42, 41 do pkt nr
40, od którego opis rozpocz´to. Przebieg granicy od
pkt nr 45 do pkt nr 40 umieszczony jest w 1. opisie gra-
nic niniejszego za∏àcznika.

Obr´b Mielec — Smoczka

Poczàwszy od pkt nr 142 zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝u dzia∏ki 2973 granica biegnie
w kierunku pó∏nocno-wschodnim przez pkt nr 143 do
pkt nr 144 wzd∏u˝ granic dzia∏ek 2973, 2963/2, 2964/2,
2974 i 2975. W pkt nr 144 granica skr´ca na po∏udnio-
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wy wschód i biegnie przez pkt o numerach 145, 146,
147 do pkt nr 148 wzd∏u˝ linii rowu melioracyjnego
(dzia∏ka 2979). W pkt nr 148 granica skr´ca na wschód
do pkt nr 149 i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowej granicy
dzia∏ki 2975. W pkt nr 149 granica skr´ca na po∏udnio-
wy zachód i biegnie przez pkt o numerach 150, 151 do
pkt nr 152 wzd∏u˝ granic dzia∏ek 2974, 2981, 2984
i 2985. W pkt nr 152 granica skr´ca na pó∏nocny zachód
i biegnie przez pkt o numerach 153 i 154 do pkt nr 155
wzd∏u˝ granicy drogi polnej (dzia∏ka 2972). W pkt
nr 155 granica skr´ca na pó∏nocny wschód i biegnie
wzd∏u˝ granicy dzia∏ki 2982 do pkt nr 156. W pkt nr 156
zlokalizowanym u zbiegu granic dzia∏ek 2983, 2982
i 2981 granica skr´ca na pó∏nocny zachód i biegnie li-
nià ∏amanà wzd∏u˝ granicy dzia∏ki 2982 przez pkt
nr 157, 158 do pkt nr 159. W pkt nr 159 granica skr´ca
na po∏udniowy zachód i biegnie wzd∏u˝ granicy dzia∏ki
2982 do pkt nr 160. W pkt nr 160 zlokalizowanym u zbie-
gu granic dzia∏ek 2982, 2972 i 2973 granica skr´ca na
pó∏nocny zachód i biegnie wzd∏u˝ granicy dzia∏ki 2972
do pkt nr 142, od którego opis rozpocz´to.

Obszar terenu SSE EURO-PARK MIELEC na terenie
m. Mielca wynosi 680,457 ha.

Teren miasta i gminy CHE¸M

Rejon nr 1 przy ul. Wschodniej 

Granic´ obszaru specjalnej strefy ekonomicznej
(SSE) okreÊlajà granice dzia∏ki nr 115/7 wyznaczone
punktami za∏amania granic: 4039 do 4044 wzd∏u˝ za-
chodniej granicy dzia∏ki do pkt 4034, nast´pnie do 4043
wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ek nr 115/4, 115/5, 115/6,
dalej w kierunku po∏udniowym do pkt 0357 i w kierun-
ku wschodnim do punktu 0353, dalej w kierunku po∏u-
dniowym do pkt 0352 na granicy z ul. Wschodnià,
wzd∏u˝ ulicy Wschodniej do granic administracyjnych
Miasta Che∏ma z gruntami wsi Srebrzyszcze — pkt 0341
i pkt 0340. 

Nast´pnie granica biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej grani-
cy dzia∏ki 115/7 w kierunku zachodnim do pkt 4021,
usytuowanego w zachodnio-pó∏nocnym naro˝niku
dzia∏ki 115/7, po czym skr´ca w kierunku po∏udniowym
i biegnie wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki 115/7 do
4039.

Rejon nr 2 przy ul. Hutniczej 

Granice rejonu sà okreÊlone granicami dzia∏ek
nr: 258/1, 258/2, 258/3, 258/4, 258/5, 258/9, ujaw-
nionych w ewidencji gruntów m. Che∏ma obr´bu 9 ar-
kusza 4.

Poczàwszy od pkt 0094, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 258/1, granica
biegnie w kierunku pó∏nocnym po zachodnich grani-
cach dzia∏ek nr: 258/2,258/4, 258/5 do pkt 0463, nast´p-
nie skr´ca w kierunku wschodnim i biegnie po pó∏noc-
nej granicy dzia∏ki 258/5 do pkt 0473, po czym skr´ca
w kierunku po∏udniowym i biegnie wzd∏u˝ wschodniej
granicy dzia∏ek: 258/5, 258/3, 258/9 do pkt 0719. Od
pkt 0719 zlokalizowanego w po∏udniowo-wschodnim
naro˝niku dzia∏ki 258/9 granica biegnie wzd∏u˝ pó∏noc-
nej kraw´dzi ulicy Hutniczej do pkt 0094.

Rejon nr 3 przy ul. Ceramicznej

Granice rejonu sà okreÊlone granicami dzia∏ek
nr: 55/17, 55/15, ujawnionych w ewidencji gruntów
m. Che∏ma obr´bu 5 arkusza 15.

Poczàwszy od pkt 0826, zlokalizowanego w zachod-
nio-po∏udniowym naro˝niku dzia∏ki 55/17, granica bie-
gnie w kierunku pó∏nocnym wzd∏u˝ wschodniej kraw´-
dzi ulicy Malowane, nast´pnie skr´ca w kierunku
wschodnim wzd∏u˝ ulicy Malowane do pkt 0234. Od
pkt 0234 granica biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim po zachodniej kraw´dzi ulicy Ceramicznej
do pkt 0831, nast´pnie skr´ca w kierunku zachodnim
i po pó∏nocnej granicy dzia∏ki 55/18 biegnie do
pkt 0826. 

Na dzia∏ce nr 55/17 znajduje si´ studnia g∏´binowa,
dla której zosta∏a wydzielona odr´bna dzia∏ka o nume-
rze 55/16 (od pkt 0837 do 0844), niewchodzàca w sk∏ad
Rejonu nr 3 przy ul. Ceramicznej.

Rejon nr 4 przy ul. Che∏moƒskiego

Granice rejonu sà okreÊlone granicami dzia∏ek
nr: 779, 786/1, 786/2, 786/3, ujawnionych w ewidencji
gruntów m. Che∏ma obr´bu 4 arkusza 27. Poczàwszy
od pkt 0326 zlokalizowanego w po∏udniowo-wschod-
nim naro˝niku dzia∏ki nr 786/3, granica rejonu biegnie
wzd∏u˝ ulicy Che∏moƒskiego w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim do granicy z dzia∏kà nr 787 do pkt 1751, po
czym biegnie w kierunku zachodnim do pkt 1744 i po
granicy dzia∏ki nr 785 do pkt 1716. Od pkt 1716 prze-
biega wzd∏u˝ si´gacza ul. Malowane w kierunku pó∏-
nocno-zachodnim do pkt 1727 i po granicy dzia∏ek 750
i 751 dochodzi do punktu 1685 — granic osiedla
mieszkaniowego Rejowiecka — W∏odawska I etap.
Nast´pnie po granicy dzia∏ek budownictwa jednoro-
dzinnego nr: 778 — 767 biegnie w kierunku po∏udnio-
wym do punktu 0311. Od pkt 0311 skr´ca w kierunku
wschodnim i biegnie po po∏udniowej granicy dzia∏-
ki 779 do pkt 1698, nast´pnie po po∏udniowej granicy
dzia∏ek 786/2 i 786/3 biegnie do pkt 0326, zlokalizowa-
nego w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki
786/3.

Obszar terenu SSE EURO-PARK Mielec na terenie
miasta i gminy Che∏m wynosi 31,9940 ha.

Teren miasta GORLICE

Obr´b Gorlice — Tereny Przemys∏owe Glinik Ma-
riampolski.

Poczàwszy od pkt 1 zlokalizowanego w pó∏nocnym
naro˝niku dzia∏ki 454/66 granica obszaru specjalnej
strefy ekonomicznej biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim wzd∏u˝ drogi ∏àczàcej ul. Szopena
z ul. Bieckà do pkt nr 2 b´dàcego naro˝nikiem dzia∏ki
454/66, nast´pnie skr´ca w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim i biegnie wzd∏u˝ ogrodzenia do pkt 3 zlokali-
zowanego w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏-
ki 454/19, nast´pnie skr´ca w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie ogrodzeniem z sàsiadujàcà
dzia∏kà 454/19 do pkt 4, w którym skr´ca w kierunku
po∏udniowo-zachodnim ogrodzeniem do pkt 5, skr´ca
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w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie ogrodze-
niem do pkt 6 po∏o˝onego w po∏udniowo-wschodniej
cz´Êci dzia∏ki 454/62, skr´ca w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim do pkt 7 po∏o˝onego w po∏udniowej cz´-
Êci dzia∏ki 454/62, w którym skr´ca w kierunku
wschodnim do pkt 8 rozgraniczajàcego pas drogi kra-
jowej ul. Biecka, skr´ca w kierunku po∏udniowym i bie-
gnie wzd∏u˝ ulicy Bieckiej do pkt 9 po∏o˝onego w po-
∏udniowo-wschodniej cz´Êci dzia∏ki 454/79, dalej skr´-
ca w kierunku pó∏nocno-zachodnim biegnàc przez
pkt10, 11, 12 do pkt13 po∏o˝onego w po∏udniowo-za-
chodniej cz´Êci dzia∏ki 454/67. Z punktu 13 granica bie-
gnie wzd∏u˝ torów bocznicowych kolejowych prowa-
dzàcych do Elektrociep∏owni „Glinik” po∏o˝onych na
dzia∏ce 454/29 przez pkt 14 do pkt 1, od którego opis
rozpocz´to.

Poczàwszy od pkt 15 zlokalizowanego w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 454/50 granica biegnie
wzd∏u˝ ul. Bieckiej w kierunku po∏udniowo-zachodnim
do pkt 16 po∏o˝onego w po∏udniowo-wschodniej cz´-
Êci dzia∏ki 454/50, w którym skr´ca w kierunku pó∏noc-
no-zachodnim i biegnie wzd∏u˝ ogrodzenia Miejskiej
Oczyszczalni Âcieków po∏o˝onej na dzia∏ce 466 do
pkt 17, skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim do
pkt 18 stanowiàcego pó∏nocno-zachodni naro˝nik
dzia∏ki 454/50 i dalej skr´ca w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim do pkt 19, a nast´pnie skr´ca w kierunku
po∏udniowym do pkt 20. Z pkt 20 biegnie w kierunku
wschodnim do pkt 21, a nast´pnie w kierunku pó∏noc-
no-wschodnim do pkt 22 i dalej skr´ca w kierunku po-
∏udniowo-wschodnim do pkt 15, od którego opis roz-
pocz´to.

Poczàwszy od pkt 23 po∏o˝onego w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 472/6 granica biegnie
w kierunku po∏udniowo-wschodnim przez pkt 24 do
pkt 25 po∏o˝onego na linii pasa drogi krajowej (ul. Biec-
ka). Z pkt 25 granica biegnie pasem drogi krajowej
w kierunku po∏udniowo-zachodnim przez pkt 26, dalej
wzd∏u˝ drogi krajowej ul. Biecka do pkt 27, skr´ca
w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie linià ∏amanà
do pkt 28 wzd∏u˝ dzia∏ki 482/17, skr´ca w kierunku
wschodnim i biegnie przez punkty 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35 linià ∏amanà po ogrodzeniu stacji gazowej Karpac-
kich Zak∏adów Gazownictwa po∏o˝onej na dzia∏-
ce 486/2. Z pkt 35 granica biegnie linià ∏amanà wzd∏u˝
po∏udniowo-wschodniej granicy dzia∏ki 486/3 do
pkt 36. Od pkt 36 po∏o˝onego w pó∏nocnym naro˝niku
dzia∏ki 486/3 granica biegnie w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim do pkt 37, skr´ca na pó∏nocny wschód i bie-
gnie przez pkt 38 do pkt 23, z którego opis rozpocz´to.

Poczàwszy od pkt 39 zlokalizowanego w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 468/5 na linii pasa wod-
nego rzeki Ropy granica biegnie pasem wodnym rzeki
Ropy linià ∏amanà wschodnià granicà dzia∏ki 479 w kie-
runku po∏udniowym do pkt 40, za∏amuje si´ i biegnie
linià ∏amanà po∏udniowo-zachodnià granicà dzia∏ki 479
do pkt 41. Z pkt 41 granica biegnie wzd∏u˝ wschodniej
strony ul. Bieckiej drogi krajowej Gorlice — Jas∏o oraz
dzia∏ki 468/5 linià ∏amanà do pkt 42, w pkt 42 za∏amuje
si´ i biegnie linià ∏amanà pó∏nocnà stronà dzia∏ki 468/5
do pkt 39, z którego opis rozpocz´to.

Poczàwszy od pkt 43 usytuowanego w po∏udnio-
wo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 467/4 granica biegnie
linià ∏amanà granicà dzia∏ki 460/5 w kierunku zachod-
nim do pkt 44, skr´ca w kierunku pó∏nocnym i biegnie
wschodnià stronà pasa drogi krajowej Gorlice — Jas∏o
do pkt 45. Z pkt 45 granica skr´ca w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim i biegnie pó∏nocno-wschodnià granicà
dzia∏ki 467/4 przez pkt 46, dalej w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim przez pkt 47 do pkt 48. W punkcie 48
po∏o˝onym na pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki
467/4 granica biegnie w kierunku po∏udniowym linià
pasa wodnego rzeki Ropy linià ∏amanà do pkt 43, od
którego opis rozpocz´to.

Obszar terenu SSE EURO-PARK Mielec na terenie
miasta Gorlice wynosi 21,9829 ha.

Teren miasta D¢BICA

Dzia∏ka nr 69/1 po∏o˝ona w obr´bie 3 miasta D´bi-
ca przy ul. Sandomierskiej. 

Poczàwszy od punktu 1 zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 69/1 granica bie-
gnie w kierunku pó∏nocnym od punktu 1 do punktu 2
wzd∏u˝ istniejàcego ogrodzenia. W punkcie 2 granica
skr´ca w kierunku zachodnim i biegnie wzd∏u˝ ogro-
dzenia do punktu 3, a nast´pnie skr´ca na pó∏noc do
punktu 4. Od punktu 4 granica skr´ca w kierunku za-
chodnim i biegnie wzd∏u˝ ogrodzenia poprzez punkty
5,6,7,8,9 do punktu 10 stanowiàc jednoczeÊnie po∏u-
dniowà granic´ dzia∏ki 69/1.W punkcie 10 granica skr´-
ca na pó∏noc i linià ∏amanà poprzez punkty 11,12 do-
chodzi do terenów linii kolejowej PKP Kraków — Prze-
myÊl w punkcie 13. Od punktu 13 granica skr´ca w kie-
runku wschodnim i biegnie poprzez punkty 14,15,16
wzd∏u˝ linii rozgraniczajàcej tereny PKP do punktu 17
stanowiàc jednoczeÊnie pó∏nocnà granic´ dzia∏ki 69/1.
W punkcie 17 granica dzia∏ki 69/1 skr´ca w kierunku po-
∏udniowym wzd∏u˝ ulicy Sandomierskiej przez punkty
18,19,20,21,22 do punktu 23 b´dàcego po∏udniowo-
-wschodnim naro˝nikiem dzia∏ki 69/1. W terenie punk-
ty te stanowià granic´ pasa drogowego ulicy Sando-
mierskiej. Od punktu 23 granica skr´ca na zachód i bie-
gnie po∏udniowà granicà dzia∏ki 69/1 wzd∏u˝ ulicy
Transportowców do punktu 1, od którego opis rozpo-
cz´to.

Dzia∏ki nr 430/29, 430/30, 430/39, 430/40 i 430/41
stanowiàce ca∏oÊç obszaru po∏o˝one w obr´bie 2 mia-
sta D´bica przy ul. Metalowców.

Poczàwszy od punktu nr 24 zlokalizowanego
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 430/41
granica biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim do
styku z dzia∏kà 430/40 w punkcie 25 i dalej w kierun-
ku pó∏nocno-wschodnim poprzez punkty 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33 do punktu 34 b´dàcego jednocze-
Ênie pó∏nocno-zachodnim naro˝nikiem dzia∏ki
430/40. Od punktu 34 granica skr´ca w kierunku po-
∏udniowo-wschodnim i biegnie do punktu 35, gdzie
skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim do punk-
tu 36. Od punktu 36 granica biegnie w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim do punktu 37 pó∏nocnà kraw´-
dzià drogi zak∏adowej, stanowiàc pó∏nocnà granic´
dzia∏ki 430/29. W punkcie 37 granica skr´ca w kierun-
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ku po∏udniowo-zachodnim i biegnie do punktu 38,
gdzie skr´ca na pó∏nocny zachód i poprzez punkty 39
i 40 dochodzi do punktu 41. Od punktu 41 granica
skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim i wzd∏u˝
ogrodzenia terenów przemys∏owych dochodzi do
punktu 42 zlokalizowanego w po∏udniowo-wschod-
nim naro˝niku dzia∏ki 430/40. W punkcie 42 granica
skr´ca w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie do
punktu 43, gdzie skr´ca na po∏udniowy zachód i do-
chodzi do punktu 44 biegnàc po∏udniowo-wschodnià
granicà dzia∏ek 430/40 i 430/39. Od punktu 44 granica
biegnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim do punk-
tu 45, gdzie skr´ca na po∏udniowy zachód i biegnie
wzd∏u˝ ogrodzenia do punktu 46 po∏o˝onego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 430/39 i dalej
do punktu 47 stanowiàc wschodni odcinek granicy
dzia∏ki 430/41. W punkcie 47 granica skr´ca w kierun-
ku zachodnim i linià ∏amanà przez punkty 48 i 49 do-
chodzi do punktu 50 zlokalizowanego w po∏udniowo-
-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 430/41. Od punktu 50
granica skr´ca w kierunku pó∏nocnym do punktu 51.
W punkcie 51 granica skr´ca na pó∏nocny zachód do-
chodzàc do punktu 24 po∏o˝onego w po∏udniowo-za-
chodnim naro˝niku dzia∏ki 430/41, od którego opis
rozpocz´to.

Dzia∏ka nr 430/90 po∏o˝ona w obr´bie 2 miasta D´-
bica przy ul. Metalowców.

Poczàwszy od punktu 52 zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 430/90 granica
biegnie przez bram´ wjazdowà do punktu 53. Od punk-
tu 53 granica skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim
do punktu 54. W punkcie 54 granica skr´ca w kierunku
pó∏nocno-wschodnim biegnàc wzd∏u˝ drogi zak∏ado-
wej do punktu 55. W punkcie 55 granica skr´ca w kie-
runku pó∏nocnym i poprzez punkt 56 dochodzi do
punktu 57. Od punktu 57 granica biegnie wzd∏u˝ drogi
zak∏adowej do punktu 58 zlokalizowanego w pó∏nocno-
-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 430/90. W punkcie 58 gra-
nica skr´ca w kierunku po∏udniowo-wschodnim i do-
chodzi do punktu 59 po∏o˝onego w pó∏nocno-wschod-
nim naro˝niku dzia∏ki 430/90. Od punktu 59 granica
skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim dochodzàc
do punktu 52 stanowiàcego po∏udniowo-wschodni na-
ro˝nik dzia∏ki 430/90, od którego opis rozpocz´to.

Obszar terenu SSE EURO-PARK Mielec na terenie
miasta D´bica wynosi 14,7832 ha.

Ogólny obszar terenu SSE EURO-PARK MIELEC
wynosi 749,2171 ha.

1175

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 sierpnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia s∏upskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Na podstawie art. 4 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekono-
micznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i z 2000 r. Nr 117, poz. 1228) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 9 wrze-
Ênia 1997 r. w sprawie ustanowienia s∏upskiej specjalnej
strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 905 i z 2001 r.
Nr 30, poz. 334) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stref´ ustanawia si´ na gruntach o powierzch-

ni 167 ha po∏o˝onych na terenie gminy i miasta
S∏upska.”;

2) szczegó∏owy opis granic i terenu s∏upskiej specjal-
nej strefy ekonomicznej stanowiàcy za∏àcznik do
rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie okreÊlone
w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia. 

§ 2. 1. Prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej okre-
Êlonej w zezwoleniu lub ponoszenie wydatków inwe-

stycyjnych na obszarze, o który na podstawie niniejsze-
go rozporzàdzenia zosta∏ powi´kszony teren strefy, nie
stanowi podstawy do zwi´kszenia wielkoÊci  pomocy
publicznej w stosunku do wielkoÊci tej pomocy otrzy-
mywanej z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej lub ponoszenia wydatków inwestycyjnych na do-
tychczasowym terenie strefy.

2. Ustalajàc wielkoÊç dochodu zwolnionego od po-
datku dochodowego dla przedsi´biorców, którzy uzy-
skali zezwolenie przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejsze-
go rozporzàdzenia, nie wlicza si´ dochodu osiàgni´te-
go z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na
obszarze, o który na podstawie niniejszego rozporzà-
dzenia zosta∏ powi´kszony teren strefy.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


